УКРАЇНА
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КЕРІВНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
від
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м. Краматорськ

Про порядок прийняття,
відстеження та перегляду
регуляторних актів Донецькою
облдержадміністрацією

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності», постанов Кабінету Міністрів
України від 04 січня 2002 року № 3 «Про Порядок оприлюднення у мережі
Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади», від 11 лютого
2004 року № 150 «Про офіційне оприлюднення регуляторних актів, прийнятих
місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами центральних
органів виконавчої влади та їх посадовими особами, і внесення змін до
Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів
виконавчої влади», від 11 березня 2004 року № 308 «Про затвердження
методик

проведення

аналізу

впливу

та

відстеження

результативності

регуляторного акта», з метою проведення роботи з підготовки та прийняття
регуляторних актів облдержадміністрацією, керуючись статтями 6, 19 Закону
України «Про місцеві державні адміністрації», статтею 6 Закону України «Про
військово - цивільні адміністрації»:
1. Затвердити

Порядок

прийняття,

відстеження

та

перегляду

регуляторних актів Донецькою облдержадміністрацією (далі - Порядок), що
додається.
2. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації:
1) забезпечити підготовку та прийняття регуляторних актів відповідно
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до Порядку;
2) надавати департаменту економіки облдержадміністрації щорічно до
15 січня звіт за минулий рік про підготовлені регуляторні акти, а також про
відстеження результативності регуляторних актів.
3. Департаменту економіки облдержадміністрації забезпечити щорічно
до 01 лютого узагальнення інформації з регуляторної діяльності та надання її
для оприлюднення.
4. Управлінню

інформаційної

політики

та

з

питань

преси

облдержадміністрації забезпечити оприлюднення матеріалів з регуляторної
діяльності облдержадміністрації на офіційному веб-сайті облдержадміністрації.
5. Скасувати розпорядження голови облдержадміністрації, керівника
обласної військово-цивільної адміністрації від 06 квітня 2015 року № 136 «Про
порядок прийняття, відстеження та перегляду регуляторних актів Донецькою
облдержадміністрацією».
6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова облдержадміністрації,
керівник обласної військовоцивільної адміністрації

О.Т. Кіхтенко

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Розпорядження голови
облдержадміністрації,
керівника обласної військовоцивільної адміністрації
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ПОРЯДОК
прийняття, відстеження та перегляду регуляторних актів Донецькою
облдержадміністрацією

Д аним

П орядком

реглам ентується

м еханізм

прийняття розпорядж ень

голови облдерж адм іністрації, які або окремі полож ення яких спрямовані на
правове

регулю вання

господарських

відносин,

а

також

адміністративних

відносин між облдерж адм іністрацією та су б ’єктами господарю вання.

І. Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних
актів
1. С труктурні підрозділи облдерж адм іністрації - розробники проектів
регуляторних

актів

(далі

- розробники)

щ орічно

до

01

грудня

департаменту економ іки облдерж адм іністрації інф орм ацію

надають

для формування

плану діяльності облдерж адм іністрації з підготовки проектів регуляторних актів
на наступний рік.
Інформація
регуляторного

повинна

акта,

мету

вклю чати
прийняття,

визначення
строк

виду

підготовки

і

назви

проекту

проекту,

а також

найменування розробника, який готує проект.
2. Д епартам ент економіки облдерж адм іністрації не пізніше 15 іг> ч>:ч
по точного року складає та затвердж ує у голови облдерж адміністрації план

І
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.

діяльності облдерж адм іністрації з підготовки п р о е к т ів регуляторних актів на
наступний рік.
3. Якщ о розробник готує або розглядає проект регуляторного ак та, який не
внесений до затвердж еного плану діяльності облдерж адм іністрації з підготовки
проектів регуляторних

актів, він повинен

надати департам енту економіки

облдерж адм іністрації інф ормацію відповідно до пункту 1 розділу І Порядку.
4.

П ісля

отрим ання

облдерж адм іністрації

цієї

готує

інф орм ації

відповідні

зміни

департам ент
до

плану

економіки
діяльності

облдерж адм іністрації з підготовки проектів регуляторних актів не пізніше
десяти робочих днів з дня початку підготовки цього проекту або з дня внесення
проекту на розгляд, але не пізніш е дня оприлю днення цього проекту.
5.

П лан

діяльності

облдерж адм іністрації

з

підготовки

проектів

регуляторних актів, а також зміни до нього оприлю дню ю ться не пізніш як у
десятиденний строк після їх затвердж ення.

II.П ідготовка та прийняття регуляторних актів
1.

П ідготовка

П оложенням

про

проекту

регуляторного

розпорядж ення

голови

акту

здійсню ється

Д онецької

з

облдержадміністрації,

затвердж еним розпорядж енням голови облдерж адм іністрації
2008 року № 351 (в редакції

згідно

від 21 липня

розпорядж ення голови облдерж адм іністрації

від 01 квітня 2014 року № 350) та з урахуванням вим ог цього 1 Іорядку.
2. По кож ному проекту регуляторного акта до його оприлюднення у
засобах м асової інф орм ації розробником готується аналіз регуляторного впливу
відповідно до постанови Кабінету М іністрів України від і 1 березня 2004 року
№ 308 «П ро затвердж ення методик проведення аналізу впливу та відстеження
результативності регуляторного акта».

1

з

3. Результати аналізу регуляторного впливу проекту регуляторного акта
підписую ться керівником регуляторного органу.
4. К ож ен проект регуляторного акта оприлю дню ється з метою одержання
зауваж ень і пропозицій від фізичних та ю ридичних осіб, їх об'єднань.
5. П роект регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного
впливу оприлю дню ється не пізніш е п'яти робочих днів з дня оприлю днення
повідомлення про оприлю днення цього проекту регуляторног о а к т а .
6. П овідом лення про оприлю днення проекту регуляторного акта повинно
містити:
стислий виклад змісту проекту;
пош тову та електронну, за її наявності, адресу розробника проекту та
інших органів, до яких відповідно до Закону У країни «Про засади держ авної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі - Закон) або за
ініціативою розробни ка надсилаю ться зауваж ення та пропозиції;
інф орм ацію про спосіб оприлю днення проекту регуляторного акта та
відповідного аналізу регуляторного впливу (назва друкованого засобу масової
інформації та/або адреса сторінки в мереж і Інтернет, де опубліковано чи
розміщ ено проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу);
інф орм ацію про строк, протягом якого прийм аю ться зауваження та
пропозиції від ф ізичних та ю ридичних осіб, їх об'єднань;
інф ормацію про спосіб надання ф ізичним и та ю ридичними особами, їх
о б ’єднаннями зауваж ень та пропозицій.
7. П овідом лення про оприлю днення проекту регуляторного акта з мстою
одержання зауваж ень і пропозицій, проект регуляторного акта та відповідний
аналіз регуляторного впливу розробник надає для оприлю днення до друкованих
місцевих засобів м асової інф орм ації або до управління інф орм аційної полі тики
та з питань преси облдерж адм іністрації для розм іщ ення на офіційному веб-сайті
облдерж адміністрації.

І
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8. Зауваж ення та пропозиції від ф ізичних та ю ридичних осіб, їх о б ’єднань
щодо оприлю днених

проектів регуляторних

актів та

відповідного

аналізу

регуляторного впливу:
1) прийм аю ться в строки, встановлені розробником , але не менше, ніж
один місяць та не більш е, ніж три місяці з дня оприлю днення проекту
регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу;
2) підлягаю ть розгляду розробником цього проекту та за результатами
повністю чи частково враховую ться або м отивовано відхиляю ться, про що при
погодж енні о б о в’язково повідомляється уповноваж ений орган.
9. Розробник погодж ує проект регуляторного акта із уповноваженим
органом.

Для

погодж ення

до

уповноваж еного

органу

разом

з

проектом

регуляторного акта подаю ться аналіз регуляторного впливу цього проекту та
копія оприлю дненого повідомлення про оприлю днення проекту. Тривалість
погодж ення проекту регуляторного акта не м ож е перевищ увати одного місяця з
дня одерж ання проекту уповноваж еним органом.
10.

У повноваж ений

орган

розглядає

проект

регуляторного

акта

та

документи, щ о додаю ться до нього, і приймає ріш ення про погодж ення цього
проекту або ріш ення про відмову в його погодж енні. Ц е ріш ення не пізніше
наступного

робочого

дня

з

дня

його

прийняття

подається

до

облдерж адміністрації.
Ріш ення про відм ову в погодж енні проекту регуляторного акта повинно
містити обгрунтовані зауваж ення та пропозиції щ одо цього проекту та/або щодо
відповідного аналізу регуляторного впливу.
11. Після доопрацю вання проекту регуляторного акта та/або відповідного
аналізу регуляторного впливу з урахуванням наданих зауваж ень та пропозицій
цей проект подається у встановленом у Законом порядку на повторне погодження
до уповноваж еного органу.
12. У випадку, якщ о уповноваж еним органом відмовлено у погодженні
проекту регуляторного акта, розробник цього проекту мас' право звернутис<;

*
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відповідно

до

уповноваж еного

погодж увальної

групи

для

органу

проведення

з

ініціативою

консультацій

з

щ одо
мстою

утворення
усунення

суперечностей.
13.

Регуляторні

акти

оф іційно

оприлю дню ю ться

не

пізніш

як

у

десятиденний строк після їх держ авної реєстрац ії або прийняття та підписання, у
випадку, якщ о ці регуляторні акти не підлягаю ть держ авній реєстрації.
14. П ропозиції від громадян, с у б ’єктів господарю вання, їх о б ’єднань,
наукових установ щ одо необхідності підготовки проектів регуляторних актів або
їх

перегляду

розглядаю ться

облдерж адм іністрацією

у

місячний

строк.

За

результатами розгляду заявнику надається м отивована відповідь.
15. П роект регуляторного акта, аналіз регуляторного впливу цього проекту
та

повідомлення

про

оприлю днення

проекту

економіки облдерж адм іністрації для здійснення

надається
контролю

до

департаменту

за розміщ енням

необхідної інф орм ації на оф іційному веб-сайті облдерж адм іністрації, підготовки
звітності та узагальнення результатів діяльності щ одо здійснення державної
регуляторної політики.

III. Відстеження результативності регуляторних актів
1. В ідстеж ення результативності регуляторного акта (базове, повторне,
періодичне)

здійсню ється

розробником

відповідно

до

постанови

Кабінету

М іністрів У країни від 11 березня 2004 року № 308 «П ро затвердж ення методик
проведення аналізу впливу та відстеж ення результативності регуляторного
акта», у меж ах встановлених нею строків.
2. В иконання заходів з відстеж ення результативності регуляторного акта
здійсню ється розробником у строк не більш ий, ніж 45 робочих днів.
3. В ідстеж ення результативності регуляторного акта включає:
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виконання заходів з відстеж ення результативності з зазначенням методу
відстеження результативності;
підготовку та оприлю днення звіту про відстеж ення результативності, в
якому аналізую ться отримані значення показників результативності та стан
впровадження регуляторного акта;
подання

звіту

про

відстеж ення

результативності

до

уповноваж еного

органу.
4.

Звіт

про

відстеж ення

результативності

регуляторного

акта

оприлю дню ється не пізніш як у десятиденний строк з дня підписання керівником
регуляторного органу.
5. Звіт про відстеж ення результативності регуляторного акта надасться до
департам енту

економіки

регуляторних

актів

здійснення

облдерж адм іністрації для

облдерж адм іністрації,

базового,

повторного

та

здійснення

стосовно

яких

періодичного

моніторингу

надійш ов
відстеження

сірок
їх

результативності.

IV. П ерегляд прийнятих регуляторних актів
1. П ерегляд регуляторного акта здійсню ється на підставі аналізу звіту
облдерж адм іністрації про відстеж ення результативності регуляторного акту, за
ініціативою

регуляторного

органу,

в

інш их

випадках,

законодавчими актами України.
2. У результаті перегляду приймається ріш ення про:
зупинення дії регуляторного акта;
скасування регуляторного акта;
необхідність залиш ення регуляторного акта без змій;
необхідність перегляду регуляторного акта (внесення змін).

передбачених

і
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3. Інф орм ація про перегляд регуляторного акта надається до департаменту
економіки

облдерж адм іністрації для

ведення

переліку

регуляторних

актів

облдерж адм іністрації та, у разі необхідності, внесення до нього відповідних
змін.

Заступник голови керівник апарату
облдерж адм іністрації

П орядок
Д онецькою

прийняття,

М.М . Печепорук

відстеж ення

облдерж адм іністрацією

та

перегляду

розроблено

регуляторних

департам ентом

актів

економіки

облдерж адм іністрації

Директор департам енту
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О.І. Свинаренко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту розпорядж ення голови облдерж адм іністрації, керівника обласної
військово-цивільної адм іністрації «П ро порядок прийняття, відстеження та
перегляду регуляторних актів Д онецькою облдерж адм іністрацією »

1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження
П роект розпорядж ення голови облдерж адм іністрації розроблено з
метою проведення роботи з підготовки та прийняття регуляторних актів
облдерж адм іністрацією відповідно до вим ог Закону У країни «Про засади
держ авної регуляторної політики у сфері господарської діяльнос ті», постанов
К абінету М іністрів У країни, які визначаю ть правові та організаційні засади
реалізації держ авн ої регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

2. Мета і шляхи її досягнення
М етою
підготовки
проекту
розпорядж ення
голови
облдерж адм іністрації є виконання заходів Закону У країни «Про засади
держ авної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,
упорядкування
м еханізм у
прийняття
розпорядж ень
голови
облдерж адм іністрації, які або окремі полож ення яких спрямовані на правове
регулю вання господарських відносин, а також адміністративних відносин
між облдерж адм іністрацією або територіальним и органами центральних
органів виконавчої влади та су б ’єктам и господарю вання.

3. Правові аспекти
П роект розпорядж ення підготовлено відповідно до Закону України
«Про засади держ авн ої регуляторної політики у сфері господарської
діяльності», постанов К абінету М іністрів У країни від 11.02.2004 № 150 «Про
офіційне оприлю днення регуляторних актів, прийнятих місцевими органами
виконавчої
влади,
територіальним и
органам и
центральних
органів
виконавчої влади та їх посадовими особами», від 04.01.2002 №3 «Про
Порядок оприлю днення у мереж і Інтернет інф орм ації про діяльність органів
виконавчої влади», від 11.03.2004 № 308 «П ро затвердж ення методик
проведення аналізу впливу та відстеж ення результативності регуляторного
акта», розпорядж ення голови облдерж адм іністрації від 21.07.2008 №351
«Про
П олож ення
про
розпорядж ення
голови
Донецької
облдерж адм іністрації».
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4. Фінансово-економічне обґрунтування
Не передбачає ф інансово-економ ічних заходів.

5. Позиція заінтересованих органів
П роект розпорядж ення не стосується інтересів заінтересованих органів.

6. Регіональний аспект
П роект
розпорядж ення
не
стосується
адм іністративно-територіальної одиниці України.

питання

розвитку

6.1. Запобігання дискримінації
і
У проекті розпорядж ення відсутні полож ення, які містять ознаки
дискримінації.

7. Запобігання корупції
У проекті розпорядж ення відсутні правила і процедури, які можуть
містити ризики вчинення корупційних правопоруш ень.

8. Громадське обговорення
П роект розпорядж ення з метою отрим ання пропозицій і зауважень
опублікований на оф іційном у веб-сайті облдерж адміністрації.

9. Позиція соціальних партнерів
П роект розпорядж ення не стосується соціально - трудової сфери та
прав інвалідів.

10. Оцінка регуляторного впливу
П роект розпорядж ення не є регуляторним актом.

г
з

11. Прогноз результатів
С творення ум ов для подальш ого еф ективного прийняття проектів
регуляторних актів Д онецькою облдерж адм іністрацією ш ляхом надання
методичної, інф орм аційно-консультаційної підтримки.

Директор департам енту
економіки облдерж адм іністрації
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О.І. Свинаренко

